
Bedrijfsomvang en -type volgens  NSO-typering
zijn gegevens ingevuld in de rekenmodule van het LEI.

Die informatie had betrekking op producten uit de Landbouwtelling van 2014

De ingevoerde gegevens leiden tot de volgende kengetallen:

EenheidAantalOmschrijving

euro638,660Standaardopbrengst (SO) 1)

ha80Totale oppervlakte cultuurgrond

Bedrijfstype volgens NSO-typering 1)

4500 - MelkveebedrijvenSubtype

4 - GraasdierbedrijvenHoofdtype

U kunt resultaten van groepen bedrijven bekijken in Agrimatie

3/27/2014Op

1) De bedrijfsomvang wordt gemeten in Standard Output (SO, ofwel Standaardopbrengst). De normen zijn berekend per
Landbouwtellingsrubriek en omvatten de opbrengsten die onder normale omstandigheden op jaarbasis behaald worden. De
opbrengsten van toeslagen, subsidies en verbredingsactiviteiten zijn niet meegenomen in de normen en dus ook niet in de totale
SO van het bedrijf. In dit verslag is gebruik gemaakt van de SO-normen en rekenregels die bestemd zijn voor gebruik in de
Landbouwtelling en dus nadrukkelijk niet met de normen voor gebruik in de FSS, zoals door Eurostat en FADN wordt toegepast.

2) Vanaf 2010 wordt de SO gebruikt om omvang en bedrijfstype te bepalen, in plaats van de nge. De nge-normen worden niet
meer herzien en komen in 2013 definitief te vervallen.

Voor bedrijfsomvang in nge 2) Zie het nge-rapport

Specificatie van ingevoerde gegevens, normen en SO per product

Lees meer over de SO en NSO-typering op onze website, bij sector in cijfers.

1) De agrarische bedrijven in Nederland verschillen onderling sterk in bedrijfsopzet. Op het ene bedrijf worden bijvoorbeeld
varkens gehouden, terwijl op een ander bedrijf appels worden geproduceerd. Vanaf 2010 zijn de SO-normen in gebruik om
bedrijven te kunnen indelen en met elkaar te kunnen vergelijken. Voorheen werd de nge daarvoor gebruikt. Met behulp van die
normen kunnen de appels en varkens bij elkaar worden geteld en kan de economische bedrijfsomvang en het bedrijfstype
(specialisatiegraad) van agrarische bedrijven worden berekend. Die gegevens worden onder andere gebruikt om bedrijven voor
statistiek en onderzoek in te delen in bedrijfstypen en grootteklassen. In bovenstaande tabel is aangegeven in welk hoofd- en
subtype dit bedrijf volgens de NSO-typering wordt ingedeeld.

Lees meer over de NEG-typering, nge en bss op onze website, bij sector in cijfers.

Standaard-
opbrengst

SO per
eenheidEenheidAantalCategorie

Akkerbouwgewassen

56,4001,410ha, gemeten maat40Korrelmaïs

Grasland en weiden

47,6001,190ha, gemeten maat40Grasland, blijvend

http://www.agrimatie.nl
RPT_NGE.aspx
http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/BSS+en+NGE/
http://www.lei.wur.nl/NL/statistieken/BSS+en+NGE/faq/


Standaard-
opbrengst

SO per
eenheidEenheidAantalCategorie

Rundvee: melk- en fokvee (geen vleesvee)

74,7501,150aantal dieren65Jongvee, 1-2 jaar, mannelijk

30,550470aantal dieren65Jongvee, 1-2 jaar, vrouwelijk

380,1602,880aantal dieren132Melk- en kalfkoeien

Varkens

49,200246aantal dieren200Vleesvarkens 50-80 kg

LEI is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van de Rekenmodule, door het beëindigen van het
beschikbaar stellen ervan of door conclusies en besluiten van gebruikers op basis van de uitkomsten ervan.


